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Rekonsturkce ulice k Lesu:
V současné chvíli probíhá jedna z posledních etap rekonstrukce ulice 
K Lesu. V jarních měsících došlo k opravě  zátáčky a do prázdnin se zre-
konstruje zbylá část navazující na ulici Ondrova. 

Osvětlení kolem řeky:
Mnohé z Vás jistě potěší dovybudování veřejného osvětlení od ulice 
Ondrova kolem řeky až ke spojce s ulicí Přehradní. Veřejné osvětlení se 
začne budovat v termínu březen – květen. 

Rekonstrukce parků:
Rekonstrukce parku, tak často diskutované téma, bude dokončeno 
v jarních měsících a doufám že se Vám nová podoba parku bude líbit.
Další nově zbudovaný park by měl být k vidění v zeleném trojůhelníku 
při panelové spojce z Kníniček k zelenému mostu. Pokud se podaří do-
řešit administrativní kroky, měl by vzniknout ještě v tomto roce, jinak 
bude pokračovat jeho realizace v roce 2010.

Dětská hřiště současná i v současnosti budovaná:
• horní dětské hřiště dostane lepší přístup zpevněním svahu, které již 
začalo na podzim, ale díky počasí, nebylo zatím dokončeno. Jakmile 
počasí dovolí, bude se pokračovat dále.

• hřiště u cukrárny Anička se bohužel zpozdilo s realizací díky potřeb-
ným povolením. Naštěstí je už vše vyřízené a v jarních měsících bude 
dokončeno a osazeno hracími prvky.

• další možnost vybudovat hřiště je u spojnice ulic Dolní louky a stez-
kou okolo řeky. V této části jsme naplánovali vybudování velkého dět-
ského hřiště, které jak doufám se bude realizovat ještě v tomto roce. 
Nyní čekáme na přesvěření pozemků do majetku naší MČ. Jakmile se 
tak stane, mělo by do několika měsíců vzniknout kvalitní dětské hřiště 
s dobrým přístupem. 

Lesní areál:
Od ledna tohoto roku přešel Lesní areál do ochranného pásma Přírod-
ní památky Mniší hora. Lesní areál ve spolupráci s ministerstvem živ. 
prostředí je v ochranném pásmu s udělenou výjimkou. O areál se stará 
správce, který je oprávněný provádět jeho kontrolu. Na jaře proběhne 
značení a dovybavení altánu provozním řádem, který bude povinný 
pro všechny jeho návštěvníky. Mezi nejvýznamnější změnu bych za-
řadil absolutní zákaz kácení i suchých stromů včetně sbírání spadlých 
větví v celém ochranném pásmu. 

Martin Žák

Slovo starosty
Plán realizace akcí v MČ pro rok 2009
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Placení poplatku ze psů:
Poplatky budou vybírány od 2. 2. 2009 do 31. 3. 2009 na pokladně úřa-
du nebo po domluvě (přidělení VS) lze poplatek posílat na účet MČ Br-
no-Kníničky.
Nezapomeňte také nahlásit nové psy, nebo pokud máte v MČ nově tr-
valý pobyt psa přehlásit na úřadě.

Základní sazba rodinný dům 400,- Kč/rok
Základní sazba bytový dům 1 000,- Kč/rok
Zvýšení poplatku za druhého 
a dalšího psa v rodinném domě 600,- Kč/rok
v bytovém domu 1 500,- Kč/rok

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem 
příjmů, nebo sirotčího důchodu 200,- Kč/rok
Sazba za druhého a každého dalšího psa v rodinném i bytovém domě 
300,- Kč/rok

Při osvobození od placení poplatků či při nároku na sníženou sazbu se 
prokažte aktuálním potvrzením.

Termíny svozu velkokapacitních kontejnerů:
Sběrové dny se konají v pátek 3. 4., 19. 6. a 16. 10. 2009 na obvyklém 
místě stanovišti (ulice k Bukovinám mezi domy č. 9 a 11.) 

Termíny pro rok 2009 blokového čištění a čištění Zákosu:

Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového 
materiálu: 23. 3. 2009
Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního 
období: 21. 4. 2009

Blokové čištění místních komunikací, chodníků 
a komunikací Zákos:
1. kolo 9. 6. a 16. 6. 2009
2. kolo 19. 10. a 23. 10.2 009

Čištění komunikací vnější Zákos: 9. 7. 2009

Spalování suchých rostlinných materiálů
Při spalování suchých rostlinných materiálů na volném prostranství je 
povinností občanů postupovat dle vyhlášky č. 23/2001 Sb., v platném 
znění a Požárního řádu MČ Brno-Kníničky za následujících podmínek:
spalování je možné pouze v těchto termínech:

duben–říjen každý den mimo neděli 8:00–19:00 hod.
listopad–březen každý den mimo neděli 8:00–16:00 hod.

spalování je nutné nahlásit dozorčímu městské policii v Bystrci na tel. 
číslo: 546 214 444.

Požární řád MČ byl schválen Zastupitelstvem MČ Brno-Kníničky na za-
sedání V/13, které se konalo dne 12. 11. 2007.
Výpis bodového hodnocení osoby:

Výpis bodového hodnocení osoby
Od 1. 1. 2009 na základě novely zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silnič-
ním provozu, lze i na našem úřadě v rámci projektu CZECH POIT, zažá-
dat o Výpis bodového hodnocení osob z centrálního registru řidičů.
Správní poplatek za 1. stránku 100,- Kč a každá další stránka 50,- Kč. 
Sebou platný průkaz totožnosti a řidičský průkaz.

Bc. Barbora Dvořáková, tajemnice úřadu

Rozmístění nástrah proti hlodavcům
Na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky jsme se mimo jiné věnovali 
i podnětu, který vzešel od Vás – občanů. Jednalo se o žádost o provedení 
plošné deratizace v naší MČ. Zastupitelstvo se s touto myšlenkou ztotož-
ňuje, aby však toto opatření mělo nějaký smysl, je nutné skutečně plošné 
rozmístění nástrah proti hlodavcům. Proto Vás chci požádat, abyste v pří-
padě Vašeho závazného zájmu o provedení deratizace ve Vašich nemo-
vitostech tuto skutečnost nahlásili až již telefonicky (tel.č. 546 221 550), 
e-mailem (info@brno-kninicky.cz) nebo vhozením lístku se jménem 
a adresou do poštovní schránky Úřadu městské části a to nejpozději do 
31. 3. 2009. Jednotlivé domácnosti si budou částku cca 150,- Kč platit sa-
mi, deratizaci veřejných prostranství bude hradit ze svého rozpočtu MČ. 
Pokud o tuto službu bude z Vaší strany dostatečný zájem, bude o plošné 
deratizaci rozhodovat zastupitelstvo na dubnovém zasedání.

Mgr. Ing. Lubomír Juránek, místostarosta 

Informace úřadu pro občany:

grand resIdence
Bydlení pro aktivní podzim života.

www.grandresidence.cz        tel. : 725 524 746, 530 508 605 - 6www grandresidence cz tel :725 524 746

Dlouho jsme sledovali potřeby a přání lidí senior-
ského věku. Teď vám chceme představit výsledek. 
Vybudovali jsme pro vás nový domov, který jsme 
pojmenovali Grand Residence. Je nejenom 
velký, ale současně grandiózní v plnění vašich 
představ!

Nabízíme vám nadstandardně vybavený a moderně 
architektonicky řešený komplex velmi kvalitního 
bydlení s mnoha možnostmi, jak trávit volný čas. 
Najdete zde:

•pohodlné byty s kuchyní a sociálním zařízením
•polikliniku, bazén, wellnes centrum v areálu
•pěkné prostředí s velkou zahradou
•klidné místo v blízkosti MHD
•programy osobní péče
•pomoc při přechodné nemoci apod.
•SENIOR CLUB, restaurace

ci apod.

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT A REZERVOVAT 

POSLEDNÍ BYTY V BRNĚ MODŘICÍCH.
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Občanské sdružení SOPKa, o.s. bylo založeno 29. 10. 2007 13-ti zaklá-
dajícími členy. V průběhu roční působnosti se podíleli jeho členové na 
dvou základních typech kulturních a sportovních akcí v Kníničkách.

Prvním typem je spolupráce s kulturní komisí MČ 
při pořádání obecních akcí. 
Členové SOPKa, o.s. pomáhali nejen při organizačních přípravách, shá-
nění sponzorů, přípravě sálu a sportovišť, ale i při realizaci akcí:
◆ Mikulášské odpoledne pro děti
◆ obecní přípitek a rozlučka se starým rokem
◆ Dětský karneval
◆ Dětský den
◆ Sportovní  den

Druhým typem je samostatné pořádání společenských 
a sportovních akcí: 
◆ večerní Mikulášská Oldies Párty  s diskotékou pro starší a pokročilé 
◆ Vánoční turnaj ve stolním tenise. 
◆ společné štědrovečerní „Zpívání koled“  
◆ Festival stolních her pro malé i velké hráče
◆ Country bál se skupinou „ZIMOUR“ a  Kníničské lihobraní 
 – soutěž domácích lihovin
◆ Otvírání studánek – společná jarní vycházka 
 k Podkomorským studánkám
◆ Pálení čarodějnic – společné hraní a zpívání v lesním altánu
◆ Dětský den – přátelské posezení u ohně s Policií ČR a občany Kníniček
◆ Sportovní bál s diskotékou Aleše Chrastila 
 na závěr Sportovního dne

◆ Pouštění draků pro malé i velké s pečením brambor 
 a vařením „Šedého vlka“ pro zahřátí na těle i duši
◆ Společná návštěva divadelního představení
Věříme, že akce SOPKa, o.s. se staly pro valnou část obyvatel Kníniček 
příjemným zpestřením života v obci. 

Z průběžných akcí je potřeba ještě vzpomenout:
◆ nejednu brigádu na údržbě altánu a dokončení úprav lesního hřiště,
◆ organizaci protestu proti snaze o zrušení lesního altánu 
 – která víceméně vedla k  návratu předchozího provozu, 
 byť za podmínek zpřísněného režimu. 
◆ tréninky mládeže ve stolním tenise v období 1. půlroku 2008

Členská základna se nám také během ročního působení rozrostla z pů-
vodních 13-ti členů na současných 16 členů sdružení. Tento stav nemu-
sí být konečný, našim cílem sice není masová organizace typu svazu 
přerostlé mládeže, nicméně jsme otevření každé upřímně myšlené 
spolupráci dalších občanů ať již formou členství, nebo pomoci a pod-
pory sdružení.
Závěrem bych chtěl poděkovat jménem výboru všem, kteří se ať již jako 
členové, nebo jako sympatizanti SOPKa, o.s. podíleli na celkem úspěšné 
a nepřehlédnutelné práci pro občany Kníniček a tím tedy i  pro sebe 
samotné, především však Heleně Hrdličkové za trpělivost při předává-
ní svých zkušeností při trénování mládeže ve stolním tenise a Tondovi 
Fillovi  za aktivní pomoc při organizaci Kníničského lihobraní, na jejímž 
úspěšném průběhu měl, ač nečlen SOPKa,o.s., rozhodující podíl. Po-
děkování patří také všem ochotným brigádníkům na údržbě lesního 
altánu a hřiště.

Jaromír KEPRT, předseda sdružení  SOPKa, o.s.

Občanské sdružení SOPKa, o.s.  v prvním roce své existence

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Štouračova 1a, 635 00 Brno-Bystrc
tel.: 546 215 573, fax: 546 215 574
e-mail: info@autosalonhora.cz
www.autosalonhora.cz, www.skoda-auto.cz

PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM!
Nabízíme Vám komplexní přípravu 
Vašeho vozu. Veškeré prohlídky
provedou a případné nedostatky 
odstraní naši profesionální mechanici 
proškolení přímo výrobcem. 
Pracujeme pouze s nejmodernějším 
diagnostickým zařízením a používáme 
Škoda originální díly. Samozřejmou 
součástí přípravy na STK je prověření 
všech požadovaných parametrů, 
včetně seřízení světel. Budete mít 
naprostou jistotu, že je Váš automobil 
dokonale připraven.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

SIMPLY CLEVER

ČEKÁ VÁŠ
VŮZ STK?
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Brno Útěchov, ul. Boří RSBu 3567

Prodej posledních dvou rodinných domů na klíč, koncový 
řadový a samostatně stojící s garáží, ve velmi klidné severní 
lokalitě Brna v dosahu MHD. 

www.realspektrum.cz800 800 099

Rodinné domy před 
dokončením 

PP ou rodi
řadový a samostatně stojící s 
PPrPr dodod jejej p pososlleleddndníícíchhh ddvo

zpravodaj.indd   1 13.2.2009   9:30:23

Co my na to?
V posledním loňském čísle Zpravodaje jsem Vás prosila, abyste nám 
posílali své názory, připomínky, rady, sdělení, atd. Jsem velmi ráda, že 
se objevila první vlaštovka a doufám, že nezůstane u tohoto ojedinělé-
ho příspěvku. Všechny Vaše náměty a podněty se jistě stanou vítanou 
inspirací pro členy zastupitelstva naší MČ, kteří se k nim budou prů-
běžně vyjadřovat. Ideální by bylo, kdyby se k mnohým tématům ne-
vyjadřovali pouze zastupitelé, ale aby vyvolala veřejnou diskusi. Pokud 
jsem měla možnost setkávat se s některými z Vás, viděla jsem, že o dění 
v obci máte až mimořádný zájem. Proto na Vás znovu apeluji, pokud 
chceme ovlivnit to, co se v Kníničkách děje, nesmíme být lhostejní. Je 
potřeba dát svůj názor najevo. Říká se, když chce člověk vědět, co se 
v obci děje, má zajít do hospody. Je to pravda, ale v tomto případě si 
myslím, že to nestačí. Vezměte si kousek papíru, tužku a napište nám, 
co se Vám líbí nebo nelíbí, co Vám tady chybí, co by Vám udělalo radost. 
Vaše příspěvky uveřejníme i v případě, že se Váš názor neshoduje s ná-
zory redakční rady.
A teď již zmiňované připomínky paní Peřinové, tak jak nám je zaslala:

Bylo by dobré v obci nechat pořídit rozhlas. Lidé by se lépe a včas dozvě-
děli informace o dění v obci, o zajímavostech atd. Je to velice potřebné 
a usnadní to život.
Veřejná schůze zastupitelů s občany, která se konala v pondělí 19.1.2009 
byla velice zajímavá, ale přišlo málo lidí a to není dobré. Takovéto schů-
ze by se měly konat alespoň 4x do roka. Potom se uvidí, jestli se osvědčily 
a jestli je pořádat i nadále. Když se na veřejné schůzi přednese nějaká při-
pomínka nebo stížnost, ale nic se neděje, není žádná odezva k řešení, lidi 
to odradí od dalších připomínek.
Zpravodaj by měl vycházet 6x do roka i častěji, aby se k lidem dostali aktu-
ální informace a předcházelo se nedorozumění.
Když se kácely v parku smrky a jiné stromy, tak musely moc plakat a je mi 
jich moc líto. Vše se dá upravit a přizpůsobit dalšími porosty, aby vše ladilo 
dohromady a ne zase nějaké výmluvy, že byly špatné, nezdravé atd. Vždy 
se něco najde. Je důležité myslet na lidi v dědině a informovat je o věcech, 
které jsou důležité. Přece zastupitelé jsou voleni lidmi a podle toho se mají 
chovat.
Pochvala: Je dobře, že jezdí noční autobus do Kníniček a jsou posíleny spo-
je ve dne od DPmBrna (červené) autobusy.

Děkuji paní Peřinové a ptám se: „Spoluobčané, CO MY NA TO?“  Vyjá-
dří někdo další svůj názor? Doufám, že v příštím čísle se rozvine diskuse 
na živá témata, která nás zajímají.
         
 Mirka Keprtová

Občanské sdružení SOPKa, o.s.
POŘÁDÁ  V  TĚLOCVIČNĚ  ŠKOLY  V KNÍNIČKÁCH

COUNTRY BÁL
v sobotu 28. 3. 2009  od 19 hodin 

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE 
SKUPINA  ZIMOUR

výuku country tanců povede Ivan Bartůněk

Vstupné 70,-Kč

Občerstvení zajišťuje Cukrárna Anička
tématické oblečky vhodné

Občanské sdružení SOPKa, o.s. 
Vás srdečně zve na soutěž domácích lihovin 

3. KNÍNIČSKÉ LIHOBRANÍ 
Soutěž proběhne v rámci Country bálu

v sobotu 28. 3. 2009 od 20 hodin
v tělocvičně školy v Kníničkách

Soutěžní vzorky ve formátu 2 x 0,5 litru nekomerční lihoviny 
bude přejímat Antonín Filla, K Bukovinám 16, Brno-Kníničky. 

Uzávěrka soutěže 22. 3. 2009

Pro vítěze bude připravena hodnotná cena 
a obecné uznání spoluobčanů

HLEDÁM ZAHRADU kdekoliv v Brně či okolí ve vlastnictví, možno 
i s chatou, nebo stavební pozemek. Finance mám. Tel.: 776 637 839.
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Doba  postní a Velikonoční

Masopust 
Také nazývaný fašank, v lidové obřadnosti období od Tří králů (6. leden) 
– do začátku velikonočního půstu Popeleční středa. V užším smyslu po-
slední tři dny tohoto období (tzv. ostatky). Obřady a obyčeje spojené 
s masopustem souvisí se zemědělským kalendářem (přechod k jarním 
pracím). Masopust prakticky nebyl ovlivněn křesťanstvím. Je charakte-
rizován zábavami, hrami, průvody maškar s masopustními maskami.

Popeleční středa
Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, 
které je přípravou na oslavu Velikonoc. Zavedení „popeleční středy“ se 
datuje někdy do 6.–7. století, kdy byl začátek postního období přeložen 
ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z post-
ní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní 
den. Podle lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby se ne-
mračili všechny středy v dalším roce.

Pašijový týden
Poslední týden čtyřicetidenní postní doby se nazývá pašijovým týd-
nem (velikonočním, tichým) na paměť Kristova utrpení a smrti. Hlavní 
dny:  Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. 
Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do 
Říma“. Na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které 
umlknou až do Velikonoční vigilie. Mezitím je jejich zvuk nahrazen řeh-
tačkami a klapačkami. 

Květná neděle
Neděle, která bezprostředně předchází – Velikonocím. Oslavuje Kristův 
triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením. Sla-
vení Květné neděle je doloženo již od 7. stol. V liturgii svátku jsou vý-
značné tři momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo chrám, 
s průvodem celého společenství, čtení – pašijí, slavnost – mše svaté.

Zelený čtvrtek
Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek?, A proč je ten čtvrtek vlastně zele-
ný? Mnoho lidí se domnívá, že název zelený je podle starší tradice spo-
jen s užitím zelených liturgických rouch a nebo že se musí v tento den 
jíst špenát, ale odůvodnění je jiné. Jíst špenát na Zelený čtvrtek je lido-
vým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc vůbec nesouvisí. 
Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního německého názvu 
Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).“
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej! 

Velký pátek
První den velikonočního – tridua, den Kristova ukřižování, je v lidových 
pověrách spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat 
hory, které vydávaly své poklady a v tento den se nemělo nic půjčovat, 
protože půjčená věc by se mohla očarovat. Kromě toho je předepsán 
– půst újmy v jídle a zdrženlivost od masa.
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda. 
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý. Velký pátek vláha – úrodu zmáhá. 
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Troška historie, aneb, co jsme možná nevěděli
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VÍTE, ŽE VÁM
VISÍ PENÍZE 
PŘÍMO PŘED 
OČIMA? 
Máte vůz starší pěti 
let? Chcete ušetřit 
peníze při provedení 
opravy nebo výměně 
opotřebovaných dílů? 

Pak je právě Vám 
určena šeková knížka 
plná slev, která 
obsahuje kupony 
s 20% slevou na 
vybrané opravy 
a řadu dalších 
výhod pro Vás. 

Pokud šekovou 
knížku ještě 
nemáte, je pro Vás 
připravena v našem 
autorizovaném 
servisu Škoda.  

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Autosalon JE & NE, spol. s r.o.
Branka 36, 624 00  Brno

Otvírací doba:
pondělí–pátek 7.00–18.00 h.

jene@jene.cz
www.jene.cz 

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

Minská 109, Brno
po–pá 10–12 13–18
tel.: 541 247 755 • 602 933 328
e-mail: nore@volny.cz

NÁVRHY • PORADENSTVÍ
ZAMĚŘENÍ • MONTÁŽE
SPOTŘEBIČE • DŘEZY
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
BYTOVÝ NÁBYTEK
MATRACE A ROŠTY

KVALITNÍ ČESKÉ
KUCHYNĚ

www.noretrade.cz

Bílá sobota
Druhý den tak zvaného velikonočního – tridua (třídenní). Církev prodlé-
vá u hrobu Pána, rozjímá nad jeho utrpením a smrtí a po celý den neko-
ná žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná 
velikonoční bdění ( – vigilie), a tím začíná slavnost Kristova – vzkříšení.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 
Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok. 
Jestli před Velikou nocí ten den aneb v Bílou sobotu prší,
bude hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem. 

Velikonoce 
Velká noc – největší svátek v křesťanských náboženstvích oslavující 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista umučeného na kříži. V tomto svátku se 
spojil židovský pesach (paschu) s prvky o umírajících a zmrtvýchvstá-
vajících božstvech orientálních kultů. Původně se svátek velikonoc 
slavil ve stejném období jako pesach; teprve I. nicejský koncil v roce 
325 stanovil, že velikonoce se musí slavit první neděli po jarní rov-
nodennosti a úplňku měsíce, odděleně od židovského svátku. Veliko-
noce se tak staly tzv. pohyblivým svátkem. Od 4. století se stalo zvy-
kem, že věřící se na tento velký svátek připravovali Čtyřicetidenním 
půstem (tzv. velký půst od Popeleční středy do velikonoční neděle, 
tj. Velké noci).
V lidové tradici se zachovaly četné zvyky a obyčeje související s oslava-
mi probouzející se přírody (pomlázka jako symbol předáváni síly, zdraví 
a svěžesti mladého proutku, polévání vodou, tzv. oblévačka, zahrnující 
mj. prvek kultické očisty, malování vajec jako atribut příslibu krásy ži-
vota vznikajícího ze zárodku, vysévání obilí) či se starými mytologický-

mi-náboženskými obřady (pečení velikonočního beránka), jež vytvářejí 
bohatý folklórní rámec velikonočních svátků radosti a naděje.

Bílá neděle
Týden po velikonoční neděli následuje Bílá neděle. Nazývá se tak proto, 
že ti, kteří byli pokřtěni při velikonoční vigilii a kteří po osm dní oblékali 
bílé roucho, symbol – vzkříšení a neposkvrněnosti hříchem, je v tento 
den odkládali.

Beltain 

Beltain či Beltine keltský svátek jara slavený 30. dubna. Jako každý kelt-
ský den začíná večerem. Oslavuje příchod jara a tepla, zrození a lidé se 
připravují na to, že budou po zimě zase hospodařit na poli.
Tento svátek je spjatý s bohem Belenem a také s ohněm. Beltine v pře-
kladech znamená zářící oheň či Belenův oheň. Zapalovaly se velké 
ohně a oheň symbolicky očistil lidi i zvířata od neduhů a nečistých 
myšlenek, které se nashromáždily v temném zimním období. Ohně na 
návrších měly také ochranný smysl. Ohně v domácích krbech se uhasily 
a zapálily se nové.
V předvečer Beltainu se milenci vydávali do lesů, květen potom byl 
svátkem milostných her a z této doby možná také pochází líbání pod 
rozkvetlým stromem na 1. máje. Květen zůstal měsícem lásky dodnes 
a pozůstatek tohoto svátku se 30. dubna slaví jako „Čarodějnice“.
        

Z internetu vybral Ing. Jaromír Keprt

Troška historie, aneb, co jsme možná nevěděli
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Elektronická ostraha spočívá v neustálém monitorování objektu kli-
enta pomocí elektronického zabezpečovacího systému (EZS), který je 
instalován v daném objektu a je majetkem klienta. EZS je připojen na 
pult centrální ochrany (PCO) SECURITY NAVOS.

Připojení je možné po telefonních linkách nebo pomocí bezdrátového 
spojení. V případě narušení objektu nepovolanou osobou, EZS 
vyšle signál o napadení objektu na PCO  a operační pracovník 
stálé služby pošle na místo nejbližší vozidlo zásahové jednotky, 
která na místě zasáhne během několika minut, zajistí pachate-
le a střeží objekt do příjezdu Policie ČR a pověřené osoby maji-
tele objektu. V případě použití tísňového tlačítka informuje operační 
pracovník i Policii ČR a dochází k souběžnému zásahu policie se zásaho-
vou jednotkou SECURITY NAVOS. Na PCO je možno napojit taktéž požární 
hlásič. V tomto případě spolupracuje s Městským hasičským sborem.

A Poradna • Pomoc v krizi • Internetová poradna

Poradna při potížích s alkoholem, jinými návykovými látkami či hazard-
ními hrami.
Nabízíme: psychologické ambulantní poradenství včetně poradenství 
pro blízké a příbuzné osoby.

Forma poradenství a služeb:
individuální • rodinné • skupinové

Poradenství může být jednorázové ale i dlouhodobé. 
Pro využívání všech uvedených služeb není potřeba žádné odborné, 
lékařské doporučení, poskytování služeb může být anonymní, je dis-
krétní a zdarma. Abstinence od alkoholu, drog či hazardního hraní není 
podmínkou pro využití služeb A Poradny.

 V případě jakýchkoli životních nesnází a obtíží, s nimiž si nevíte rady. 

Pomoc v krizi kontakt: 
- osobně 
- telefonicky –  Linka důvěry: 545 241 301
- emailem –  linka.duvery@akluby.cz  
Internetová poradna kontakt: www.akluby.cz,  poradna@akluby.cz 

Křenová 62a, 1. patro
602 00 BRNO
Tel.: 541 247 233

Kluby nabízí

Starobrněnská 14
602 00 Brno
Tel: 542 211 250 • Mobil: 603 487 867

NÁBOR STÁRKŮ A STÁREK
Zveme všechny zájemce 

o aktivní účast na kníničských hodech 
na další informativní schůzku.

Kdy: neděle 15. března v 15:00 hodin
Kde: Tělocvična školy, vchod z hřiště

Více informací o Kníničských hodech na 
www.hody.kninicky.eu

S případnými dotazy se obraťte na 
kninicskehody@email.cz
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LÉKÁRNA 
KONSTANCIE
Dělnická 53, Brno – Komín
Zastávka tramvají 1, 3, 11 – Svratecká,
možnost parkování u lékárny,
bezbariérový přístup.
Tel. 549 242 940

Lékárna zaměřená na maximální 
servis pro zákazníka 
při velmi nízkých cenách!

Široký lékárenský sortiment: 
Léky a léčiva. Homeopatie. Příprava léčiv. 
Dermokosmetické centrum: 
kosmetika vč. Dekorativní La Roche, dále Vichy, 
Bioderma, luxusní franc. kosmetika Darphin.
Velký výběr dětské kosmetiky, včetně biopří-
pravků, maximální výběr dětské výživy samoob-
služným stylem. Dětské potřeby (odsávačky na 
nos, hračky, lahvičky, šidítka, vybavení postýlek)
Potravinové doplňky pro nastávající maminky, 
kosmetický sortiment.
Multivitaminové doplňky, doplňky pro 
diabetiky. Vlasové přípravky a přípravky na 
hubnutí. Inkotinentní pomůcky. Punčochy.
Denně slevové akce. Animační programy 
(kosmetika, líčení, dětská výživa).
Slevové a věrnostní zákaznické karty.

Vážení obyvatelé Kníniček!
Ráda bych vás všechny pozdravila v novém roce a popřála mnoho úspě-
chů v osobním i profesním životě. A protože přeji také hodně úspěchů 
naší knihovně, chci vás s ní seznámit a pozvat na návštěvu. Knihovna 
sídlí v budově Mateřské školy na Ondrově 25 – vchod je přes hřiště. 
Otevřena je každý čtvrtek od 14 do 18 hodin. V knihovně na vás čeká 
3000 knih – romány, příběhy, detektivky i naučná literatura ze všech 
oborů. Jsou zde také knihy pro děti a několik druhů časopisů. Mimo 
knih je zde pro vás zdarma k dispozici internet.
Ještě jednou vás zdravím a těším se na každého malého i velkého  
čtenáře.

Marie Petrová, knihovnice

Mrňavé hody
Změnil se čas nácviku. 
Od 21. 2. 2009. v tělocvičně školy probíhá nácvik našich malých stárek                
a stárků od 10 do 11 hod.  Pokud nejste přihlášení a přesto byste to 
chtěli zkusit, neváhejte a přiveďte děti na nácvik. Těšíme se na Vás. 

Martina a Mirka Keprtovy a Alena Tullová

Tříkrálová sbírka
Tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou České republiky se v MČ 
Brno-Kníničky uskutečnila ve dnech 9.1. a 10.1.2009.
 Tři králové byli Valérie Krulová, Eva Mišková, Anežka Staňková, Ludmila 
Staňková, Zdeněk Rozmahel, Lukáš Durek, Vojtěch Juránek, Štěpán Ju-
ránek a Vojtěch Filko.
Vedoucí skupinek koledníků byli, pod patronací Ing. Milana Kučery, 
Ing. Hana Juránková, Ing. Markéta Staňková a Mgr. Ing. Lubomír Juránek.
Díky Vaší štědrosti se pro lidi v nouzi v naší městské části vybralo 
celkem 22 028,-Kč.
Za Vaše dary upřímně děkujeme
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KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Brně nebo okolí (větší i menší, 
i ve špatném stavu). JEN SOLIDNĚ. Platím hotově. Jsem přímý kupec. 
Tel.: 546 220 361.


